HET VRIENDENFONDS
WAAROM?

• de betrokkenheid bij het Van Cappellenhuis te versterken;
• het financieel mogelijk te maken bijzondere concerten en voorstellingen,
passend bij het Huis, te organiseren;
• het creëren van een klankbord door met de vrienden het gesprek aan te gaan
over het culturele programma.

BIJDRAGE?

• Minimaal € 50,--; gezinslid € 20,--.
Meer wordt zeer op prijs gesteld

VOORDELEN?

• Korting op de toegangsprijs: € 3,--.
• Minimaal 3 lastminute-aanbiedingen tegen gereduceerde prijzen.
• 1x per jaar een gratis vrienden-bijeenkomst incl. een hapje en een drankje.

Het gerenoveerde Van Cappellenhuis is op 8 september 2007 in gebruik genomen als cultuurpodium en
als trouw- en verhuurlocatie. Het Van Cappellenhuis is vooral - zeker niet uitsluitend - een intiem en
levendig kamermuziekpodium.
In de loop van de jaren hebben we een naam op dit gebied opgebouwd. Daarom willen we ook graag nog
meer topmusici contracteren en bijzondere evenementen organiseren. Dat kan alleen als we over meer
middelen beschikken.

Minstens zo belangrijk vinden we het dat het Van
Cappellenhuis maatschappelijk een groot draagvlak heeft en
houdt, dat het publiek niet alleen de weg weet te vinden
naar deze historische locatie, maar bovendien betrokken is
bij dat fraaie gebouw aan de Capelse Dorpsstraat in de
oude kern van het voormalige dijkdorp. Met deze
betrokken bezoekers gaan we graag het gesprek aan over
de manier waarop dit cultuurpodium een levend onderdeel
van de gemeenschap van Capelle aan den IJssel is en blijft.

Giften en de Belastingdienst
Een periodieke gift is volledig aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting:
• Er is geen drempelinkomen;
• er is geen maximum.

Voor een culturele ANBI kan elke gift met 25%
verhoogd worden tot een maximum van € 1250,--

Stichting Cultuur aan de IJssel
• Organiseert culturele activiteiten.
• Is een ANBI-stichting:

Voorwaarde is wel dat de gift
• aan een ANBI-instelling is;
• schriftelijk wordt vastgelegd (gebruik van
een speciaal formulier van de
Belastingdienst is voldoende),
• minimaal voor 5 jaar wordt gedaan;
• elk jaar hetzelfde bedrag wordt
geschonken.

Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat
• Exploiteert het gebouw als trouw- en verhuurlocatie.

• Ingangsdatum: 06-05-2019. RSIN-nummer: 860015646; nummer Kamer van Koophandel: 74757067.
• Volgens de z.g. Geefwet mag men de aftrekpost voor giften aan een culturele instelling vermenigvuldigen met 1,25 tot een
maximum van € 1250,--.
Voor meer informatie hierover: kijk op de website van de Belastingdiensto op www.vancappellenhuis.nl/overons.

een intiem cultuurpodium i n de oude Dorpskern van Capelle aan den Ijssel

